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Illetékesség

Az  eljárásra  az  a  gyámhatóság  illetékes,  amelynek  területén  a
gyermek  szülői  felügyeletet  gyakorló  szülőjének  a  lakóhelye
található.

Ha  a  szülői  felügyelet  gyakorlására  jogosult  szülők  lakóhelye
különböző  gyámhatóságok  illetékességi  területen  található,  a
gyámhatóság  illetékességét  a  gyermek  lakóhelye  határozza  meg.
Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos,
az  a  gyámhatóság  jár  el,  amelynek  területén  az  anya  lakóhelye
található.

Lakóhely  hiányában  a  gyámhatóság  illetékességét  a  tartózkodási
hely határozza meg.

Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság
illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely
határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a Budapest Főváros
Kormányhivatala illetékes.
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Érvényes személyazonosító okmányok; a gyermek hontalanságának
elkerülése érdekében az az okirat,  amely valószínűsíti  a gyermek
számára  a  másik  állampolgárság  megszerzését;  a  gyermek
állampolgárságát  megváltoztatni  kívánó,  külföldön  letelepedett
szülőnek  a  külföldön  történt  letelepedését  igazoló  okirata,
jövedelemigazolás,  szülői  felügyelet  gyakorlásának  rendezéséről
szóló  bírósági  döntés  vagy  a  gyámhivatalnál  a  szülői  felügyelet
rendezéséről  szóló  megállapodást  rögzítő  jegyzőkönyv;  a
gyermeknek  a  különélő  szülőjével  való  kapcsolattartását  rendező
bírósági  vagy  gyámhivatali  határozat,  a  gyermek  külföldi
tanulmányainak folytatását igazoló irat 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának
módja

Személyesen  átadott  irat  útján,  postai  úton,  elektronikus  úton,
kézbesítési  meghatalmazott  útján,  személyesen  szóban  a  Járási
Hivatalnál

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A  gyermek  állampolgárságának  megváltoztatása  kérdésében  a
szülők közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha akár megállapodás,
akár a bíróság döntése alapján a szülői felügyeleti jogokat, csak az
egyik szülő gyakorolja. 
Ha  a  különélő  szülők  a  közösen  gyakorolt  jogosítványok
tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt. 

Ebben  az  esetben  a  gyámhivatal  megvizsgálja,  hogy  a  bíróság
korlátozta vagy megvonta-e a szülő  szülői  felügyeleti  jogát  a  vita
tárgyát képező kérdésben. 



A  gyámhivatal  eljárása  során  a  felek  együttműködésének
előmozdítására és a gyermek érdekének érvényesítésére törekszik. 

A  gyermek  állampolgárságának  megváltoztatása  kérdésében  a
szülők  közötti  vita  esetén  bármelyik  szülő  kérheti  a  gyámhivatal
döntését.

A  gyermek  állampolgárságát  megváltoztatni  kívánó,  külföldön
letelepedett szülőnek a kérelméhez csatolnia kell a külföldön történt
letelepedését,  jövedelmét  igazoló  okiratát,  valamint  a  gyermek
hontalanságának  elkerülése  érdekében  azt  az  okiratot,  amely
valószínűsíti  a  gyermek  számára  a  másik  állampolgárság
megszerzését.

A gyámhivatal a vita elbírálása során mérlegeli, hogy a gyermeknek
a különélő szülőjével való kapcsolattartását rendező bírósági vagy
gyámhivatali  határozat  végrehajtása  nemzetközi  szerződés  vagy
viszonosság  hiányában  biztosítható-e,  illetve,  hogy a  gyermek
tanulmányainak külföldön történő folytatása, egészségügyi, szociális
ellátásokhoz  való  hozzájutása  vagy  egyéb  körülménye  k  miatt
érdekében áll-e állampolgárságának megváltoztatása.

Az  eljárás  során  a  szülők,  a  cselekvőképességében  korlátozott
gyermek  és  az  ítélőképessége  birtokában  lévő  cselekvőképtelen
gyermek személyes meghallgatása szükséges.

Életvitelszerűen  külföldön  tartózkodó  ügyfél  esetén  személyesen
megtett  jognyilatkozatnak kell  tekinteni  a kép- és hangkapcsolatot
egyidejűleg  biztosító  elektronikus  úton  megtett  jognyilatkozatot.
Elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát vagy az
elektronikus  ügyintézést  biztosító  szerv  a  nyilatkozatát  vagy
döntését  (a  továbbiakban  együtt:  nyilatkozatát)  elektronikus  úton
teszi  meg.  Jogszabály  rendelkezhet  úgy,  hogy  az  elektronikus
kapcsolattartással  eleget  tesz  a  személyes  megjelenési
kötelezettséggel járó eljárási cselekmény teljesítésének is. 
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